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ABSTRAKSI 
 

Alat musik tradisional kolintang merupakan salah satu warisan budaya Nusantara 
asal Sulawesi Utara, yang mulai tergeser oleh musik – musik luar negeri. 
Berdasarkan survei yang dilakukan, banyak anggota masyarakat khususnya 
generasi muda yang tidak mengerti cara memainkan bahkan tidak mengetahui 
seperti apa kolintang itu. Minat masyarakat untuk mengenal dan mempelajari 
kolintang pun semakin berkurang karena kesibukan, mahalnya alat yang 
dibutuhkan untuk belajar, kurangnya sarana untuk belajar alat musik tersebut dan 
banyak yang beranggapan kolintang merupakan alat musik yang kuno dan tidak 
menarik. Berdasarkan masalah dan kebutuhan yang ada, dibuat sebuah aplikasi 
multimedia interaktif untuk memperkenalkan, memberikan informasi, serta 
memberikan pengalaman bermain kolintang secara virtual kepada masyarakat 
Indonesia. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan adobe flash dan hasil akhir 
dari aplikasi ini dapat digunakan pada perangkat android. Pembuatan aset pada 
aplikasi ini mencakup gambar 2D yang dibuat menggunakan software adobe 
photoshop dan illustrator, gambar 3D yang dibuat menggunakan software 3DS 
Max, dan beberapa software lain seperti adobe premiere untuk video dan cockos 
reaper untuk sample suara. Aplikasi ini memungkinkan user untuk mengetahui 
sejarah kolintang yang disampaikan dalam bentuk animasi singkat, melihat 
kolintang yang disajikan dalam bentuk 3D 360 derajat, melihat cara memegang 
pemukul kolintang dengan benar dalam sudut 360 derajat, mengetahui cara 
bermain kolintang dengan sebuah contoh lagu, dan dapat mencoba bermain 
kolintang secara virtual. Aplikasi ini telah melewati proses uji coba dan evaluasi 
dengan mengujicobakan aplikasi kepada target pengguna serta membagikan 
kuesioner. Respon yang didapatkan positif, informasi dan visualisasi yang 
disajikan dalam aplikasi ini sangat jelas bagi pengguna, dan timbul rasa ingin 
mengetahui lebih dalam lagi tentang kolintang. Diharapkan aplikasi ini dapat 
menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk semakin tertarik dalam mengenal 
dan memahami alat musik tradisional kolintang.    
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